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MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O presente memorial tem como objetivo apresentar os modos construtivos e materiais empregados 

para que sirvam de balizamento na reforma da PRAÇA SÃO PEDRO, localizada na Avenida Carlos 

Medeiros – Baixo Guandu/ ES.  

Este memorial completa os projetos, e acaso os serviços ou materiais aqui não estejam descritos, a 

empresa dará a obra acabada e pronta ao uso.  

 Todos os serviços serão executados segundo as Normas Técnicas e especificações. A execução da 

obra, deverá ter profissional como responsável técnico, regularmente registrado no CREA e demais órgãos 

necessários à legalização da obra. 

 A CONSTRUTORA/ CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas 

com a obra, deve ter, obrigatoriamente, pleno conhecimento dos projetos e memoriais da obra, bem como 

as condições locais onde serão executadas as mesmas, não podendo ser alterados sem a autorização 

prévia da FISCALIZAÇÃO.  

Todos os serviços deverão ser executados empregando-se materiais de 1° qualidade, mão de obra 

especializada e ferramentas e equipamentos apropriados, sendo submetidos à FISCALIZAÇÃO para 

análise e aprovação, inclusive rejeitando serviços em desacordo com o projeto, obrigando-se a 

CONSTRUTORA/ CONTRADA a retirar da obra os materiais impugnados, ficando por conta da 

CONSTRUTORA/ CONTRADA os custos de demolição e reconstrução que forem determinadas. 

 A CONSTRUTORA/ CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços adotados na execução da obra, bem 

como medidas de segurança segundo as “Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho” 

pertinentes, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI e Equipamentos de Proteção Coletivas – EPC, serão de uso obrigatório para todos os funcionários. 

 A CONSTRUTORA/ CONTRATADA deverá encaminhar, quando solicitados pela FISCALIZAÇÃO, 

os certificados de garantia dos materiais e equipamentos utilizados nas instalações, objeto deste memorial, 

devidamente acompanhados da respectiva cópia das notas fiscais de aquisição dos mesmos. 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT, as exigências do código 

de obras do município e das concessionárias de serviços públicos locais. 

 

DADOS DA OBRA: 

• Localização: Avenida Carlos Medeiros – Baixo Guandu/ ES - CEP: 29.730-000 

• Coordenadas Geográficas: 19°31’02.6”S 41°00’57.7”W 

• Área construída = 6.315,00 m² 

• Prazo de execução: 8 meses 
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Foto atual – fonte: Google/ 2021 

 

Serviços preliminares 

Será fixada no empreendimento, uma placa de identificação, nas dimensões 2,00 x 4,00 m, 

confeccionada com material resistente às intempéries, contendo informações relativas à obra e cores 

padrão Prefeitura Municipal. A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade e o fornecimento, 

serviços de instalação e manutenção durante a execução da obra serão atribuídos ao construtor. Será 

afixada uma placa para todo o projeto. 

Canteiro de obra barracão com sanitário e almoxarifado já encontra-se instalado no local (foto 1). 

 

Foto 1 – Barracão de obra existente 
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Deverá ser feita limpeza geral da obra antes, durante (permanentemente) e final, considerando 

remoção de todo entulho (foto 2), vegetação/ folhas secas (foto 3) e quaisquer materiais que não serão 

utilizados. 

O canteiro deverá manter-se limpo e devidamente organizado durante todo o período de execução 

dos serviços. 

 

Foto 2 – Entulho dentro do campo de areia 

 

Foto 3 – Limpeza de folhas, remoção de bancos de madeira antigos 
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Palco 

O palco existente deverá ser demolido de forma manual e mecânica conforme necessidade (foto 4), 

considerando os serviços de remoção de esquadrias metálicas, peças sanitárias, bancadas, toda a 

estrutura (pilares, vigas, lajes, paredes), piso, aterros, calçada/ escada no entorno para posterior instalação 

de piso intertravado. 

Durante toda a demolição deverá adotar procedimentos de segurança. 

Todo o entulho decorrente da demolição deverá ser removido e descarregado em área licenciada, 

sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

 

Foto 4 – Palco existente à ser demolido 

 

Campo de areia 

 Deverá ser feita a remoção de todo alambrado existente (foto 5), lixamento de todos os tubos e 

execução de pintura com esmalte sintético na cor VERDE à duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a 

uma demão.  

Remoção de todo revestimento cerâmico existente e assentamento de granito Cinza Andorinha com 

argamassa industrializada AC III, inclusive rejunte cor PRETO. 

 Limpeza, fornecimento e espalhamento de areia média lavada, camada de 20 cm.  

 Fornecimento e instalação de rede de futebol malha grossa em traves existentes. Pintura de traves 

existentes com esmalte sintético na cor BRANCO à duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma 

demão.  

 

 



 
 

 
Página 5 de 20 

 

 

Foto 5 – Vista interna campo de areia existente 

 Instalação de novo alambrado em tela de arame revestida em PVC, quadrangular/ losangular, fio 

2,77 mm, malha 7,5 x 7,5 cm – cor VERDE. 

O portão de acesso (foto 6) deverá ser reinstalado com reaproveitamento da estrutura existente, 

com execução de pintura, substituição de tela de alambrado, instalação de gonzos e porta cadeado. 

 

Foto 6 – Portão de acesso campo de areia existente – à ser reaproveitado 

 O portão de manutenção (foto 7) será reaproveitado e adaptado para 02 folhas, de abrir, conforme 

projeto e instalação de porta cadeado. 
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Foto 7 – Portão manutenção existente – aproveitamento estrutura 

 Reparar mureta portão de acesso para instalação de granito (foto 8). 

     

Foto 8 – Reparos mureta a serem realizados 
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Pavimentação 

Deverá ser removido manualmente os trechos indicados em projeto das peças de granito em piso 

para posterior reaproveitamento, inclusive farofa ou colchão de argamassa e empilhamento de acordo com 

o tipo e dimensões da peça. Realizar a escarificação da argamassa no tardoz das peças para reinstalação, 

onde for possível, conforme as dimensões da peça (foto 9). 

Retirar os blocos pré-fabricados de concreto (blokret) e empilhamento de acordo com a cor para 

posterior reaproveitamento. Todo material a ser removido deverá ser empilhado para coleta pela Prefeitura 

de Baixo Guandu. 

Executar demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto nas esquinas da Rua Carlos 

Gomes. Demolir mureta de canteiro – esquina Av. Carlos Medeiros com a Rua Carlos Gomes. Vegetação 

será plantada no canteiro 4 – letreiro, e remoção de meio-fio. 

Realizar adaptações conforme projeto nas esquinas da Rua Carlos Gomes, contemplando os 

serviços de calçada em piso cimentado conforme existente, rampas de acesso, colocação de meio-fio e 

assentamento de ladrilhos hidráulico na cor VERMELHO. 

Execução de lastro de concreto não estrutural, espessura 6 cm para posterior assentamento de piso 

de granito conforme indicado no projeto com argamassa AC III e rejunte, conforme o tipo e dimensões já 

existentes no local. 

Reassentamento de blocos retangulares intertravado, espessura 6 cm sobre colchão de areia 

conforme indicado em projeto, de acordo com a paginação existente e cor do bloco a ser utilizado.  

 

Foto 9 – Remoção de blocos retangulares e granitos conforme indicado em projeto 

 

Playground 

 Retirada de brinquedos em eucalipto tratado (foto 10) compostos por gira-gira, gangorra e conjunto 

casa Tarzan com cobertura, escorrega, balanço, escada e rampa cordas. Todo material deverá ser retirado 
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cuidadosamente e separados conforme o modelo, bem como as peças, conexões e parafusos utilizados. 

Material a ser recolhido pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu. 

 

Foto 10 – Brinquedos existentes playground a serem removidos 

 Execução de alambrado em tubos de ferro galvanizado e fechamento em tela losangular de arame 

fio 12 e malha 2” revestido em PVC na cor VERDE – altura 1,20 m em todo o perímetro, inclusive portão 

de acesso com trinco. Pintura estrutura metálica em esmalte sintético na cor VERDE. 

 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada, camada 10 cm. 

 

Pergolado 

 Estrutura para pergolado em madeira maciça de lei, quadrado, dimensões 20 x 20 cm, em 

Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região. Pórtico com largura de 3,50 m e altura acabada de 2,70 

m, espaçados a cada 1,00 m (eixo), conforme projeto. Fazer ligação superior no esquadro em 45°.  

 Deverá ser executado estacas brocas de concreto, diâmetro de 30 cm e profundidade de 1,00 m, 

escavado manualmente com trado concha e armadura de arranque. A madeira deverá ser embutida 30 

cm dentro da estaca escavada. 

 Executar emboço em argamassa traço 1:2:8, espessura 2,5 cm no entorno de cada base com altura 

de 40 cm para proteção da madeira, incluindo colocação de tela de aço soldada/ zincada para alvenaria, 

fio 1,24 mm, malha 25 x 25 mm a ser fixada com finca pino para aderência da argamassa na peça de 

madeira. 

 Assentamento de granito Cinza Andorinha, sem polimento, acabamento bisote 45°, com argamassa 

AC III no entorno de cada base do pergolado. 

Lixamento e aplicação de duas demãos de verniz incolor poliuretano (resina alquídica modificada) 

brilhante para madeira, com filtro solar. 

 

Campo de Bocha 
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 Remoção de pintura antiga na cor azul sobre peças de granito em base dos pilares existentes (foto 

11). 

 

Foto 11 – Campo de bocha existente 

 Limpeza e pintura sobre tubos mureta campo de bocha com esmalte sintético à duas demãos, na 

cor PRETO, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão. 

 Pintura com esmalte sintético sobre mesa de jogos (foto 12) e bancos com esmalte sintético à duas 

demãos, na cor PRETO, inclusive aplicação de selador. 

 

Foto 12 – Mesas existentes 

 

Fornecimento e espalhamento de areia fina dentro do campo de bocha. 

 

Ponto Taxistas 

 Pintura sobre vigas de concreto com esmalte sintético a duas demãos sobre fundo com selador 

acrílico, na cor BRANCO NEVE (foto 12). 
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Foto 12 – Ponto taxistas 

 Pintura sobre fundo de telha metálica com esmalte sintético a duas demãos sobre fundo anticorrosivo, 

na cor BRANCO NEVE. 

 

Paisagismo 

 Este deverá ser executado no início dos serviços para que as mudas se desenvolvam, exceto onde 

for necessário adequação. Todos os canteiros deverão receber limpeza manual com utilização de enxada 

para remoção de vegetação morta, ervas daninhas e preparação da base.  

 Execução de corte e destocamento de palmeira entre sanitários e campo de areia.  Plantio de 

grama esmeralda em placas em todos os canteiros e entorno do campo de areia.  No entorno da fonte 

deverá ser plantado mudas de Moreia entre meio-fio que será instalado. 

Entorno do campo de areia existente, deverá ser plantado mudas de Salso-chorão (Salix x pendulina). 

Base dos pergolados deverá ser instaladas mudas de árvores trepadeiras tipo Alamanda (Allamanda 

Cathartica), Viuvinha (Petrea Subserrata), Jasmim de Madagascar (Stephanotis Floribunda) ou 

equivalente da região, sem espinhos. Mudas canteiro fonte e bancos octogonais árvores com 

desenvolvimento rápido e copa cheia, tipo Pata-de-vaca (Bahhinia Foficata), Flamboyant (Delonix Regia, 

Oiti (Licania Tomentosa), Manduirana (Senna spectabilis) ou equivalente da região. Nos canteiros 1 – 

campo de bocha e canteiro 3 – ponto dos taxistas, serão plantadas Manacá da Serra (Tibouchina Mutabilis) 

e Manduirana (Senna Macranthera). Na área central da fonte, será plantado mudas de Pinheiro Vela 

(Cupressus Sempervirens), assim como no canteiro 4 – lateral ao letreiro. Todas as mudas deverão possuir 

altura mínima de 2 m – exceto Dracena Tricolor (mudas com altura mínima de 1,20 m) e Moreias (mudas 

com altura mínima de 60 cm). Deverá ser seguido a tabela de paisagismo que se faz complementar a este 

memorial. Alterações deverá ser apresentado anteriormente à fiscalização.  

Fornecimento e espalhamento de cascalho de cava no entorno dos bancos octogonais, espessura 

3 cm. Aplicação de adubo em área de plantio para mudas – área 1 x 1 m. 
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Mobiliário Urbano 

 Estátua em granito existente (foto 13) será removida com utilização de guindaste/ munck, bem como 

mureta e base com pilarete de concreto armado, não necessitando demolição da sapata, devendo o 

pilarete ser demolido pelo menos 20 cm abaixo do nível do pavimento. Toda terra envolta do monumento 

deverá ser removido. 

 

Foto 13 – Estátua existente em granito 

 Instalação de bancos de madeira estilo Tamanduá (foto 14) em ripas de madeira maciça e pés em 

ferro fundido, conforme posições indicadas no projeto. Comprimento 1,50 m para 3 lugares com 8 réguas. 

 

Foto 14 – Modelo banco de madeira estilo Tamanduá 

Execução de bancos de madeira, formato octogonal, estruturado com peças de madeira 6 x 12 cm, 

com assento e encosto em tábuas de madeira 2,5 x 15 cm, tipo Maçaranduba, Angelim ou equivalente da 

região, conforme projeto. Dimensões acabadas: 2,00 m. Lixamento e aplicação de duas demãos de verniz 

incolor poliuretano (resina alquídica modificada) brilhante para madeira, com filtro solar. Pés de madeira 

embutidos em base de concreto simples, dimensão: 16x65x20 cm (larg. x comp. x alt.). A peça deverá ser 
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executada no prumo, nível e esquadro. Fixações com utilização de pregos e parafusos para madeira. 

Remover quaisquer rebarbas e lascas de madeira aparentes. A superfície deverá estar plana, lisa, sem 

irregularidades. 

Execução de base em concreto simples, dimensões 100 x 100 x 10 cm para posterior colocação de 

busto do padre São Pedro. Incluso corte, montagem, desmontagem e escoramento de forma. 

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo em marmorite ou concreto armado, na cor natural, tendo no 

centro tabuleiro de xadrez nas cores branca e preta, pés (mesa e bancos) de concreto armado a serem 

instalados no Campo de Bocha conforme indicado no projeto devendo adotar mesmo modelo das mesas 

existentes. 

Lixeira cilíndrica, diâmetro 30 cm em tela Belinox com suporte de tubo de aço galvanizado Ø 50 x 

3.00 mm e travamentos lixeira em barra chata 7/8” x 1/8”, pintura tubos com esmalte sintético na cor 

VERMELHO a duas demãos, conforme projeto.  

 

Instalações Elétricas 

 As instalações elétricas serão executadas com materiais de qualidade e por profissionais 

tecnicamente habilitados.  

 A entrada de energia encontra-se concluída conforme proposto em projeto (foto 15).  

 

Foto 15 – Quadro de medidores executado 
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O projeto elétrico e de iluminação é composto por: 

 Circuitos com rede subterrânea; 

 Cabos de cobre unipolar com isolamento 1000 volts, nas cores vermelho/ branco/ preto (fases), 

verdes (terra) e azul-claro (neutro) quando utilizado; 

 Eletroduto tipo Kanaflex enterrado a 0,60 metros no solo, para passagem dos cabos; 

 Poste em aço galvanizado a fogo para iluminação da Praça; 

 Luminárias utilizando tecnologia LED para iluminação da Praça; 

 Projetores utilizando tecnologia LED para iluminação do campo de areia; 

 Projetores de embutir no solo utilizando tecnologia LED para iluminação das palmeiras; 

 Fonte interativa sequencial; 

 Quadros de tomadas; 

 Quadros de comando; 

 Dispositivos de proteção. 

 

A alimentação dos postes de aço que atenderão a praça será acionada via quadro de comando em 

grupo. Será utilizado um quadro para distribuição dos circuitos propostos. 

Nas instalações dos fios e cabos alimentadores, devem ser evitadas emendas. Quando forem 

necessárias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores apropriados. 

Para a proteção contra falta a terra e aterramento do neutro, a instalação terá uma malha de 

aterramento, implantada conforme o projeto executivo. Adotou-se o sistema de aterramento tipo "TN-S", 

no qual o condutor "NEUTRO" e de "PROTEÇÃO" (condutor "terra") são independentes em toda a 

instalação. 

A malha de aterramento deverá ser confeccionada com hastes de aterramento cobreadas e de alta 

camada e condutores de cobre nu de têmpera meio dura, observando que as conexões cabo-haste e cabo-

cabo sejam praticadas com conectores apropriados. 

Haverá uma caixa de passagem junto a cada poste de aço, onde deverá ser instalada uma haste de 

terra 5/8”x 2,4m para o aterramento dos postes luminárias e acessórios, por meio de um condutor de 

2,5mm².”. 

Todas as hastes de aterramento deverão ser interligadas por meio de um único condutor "terra" 

comum a todo o circuito, visando a equipotencialização do sistema. 

Os condutores elétricos dos alimentadores dos quadros de distribuição deverão ser unipolares, ter 

isolação de HEPR 70ºC com características anti-chama, baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos e 

corrosivos, ter isolamento para 0,6/KV e encordoamento classe 5.  

Os alimentadores deverão ser identificados no início e no final com anilhas, indicando a qual quadro 

de distribuição refere-se, bem como seus condutores (fases "A", "B" e "C", neutro e proteção). 
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Os dispositivos de proteção na baixa tensão serão disjuntores termomagnéticos tripolares, em caixa 

moldada e da classe "C". Serão utilizados disjuntores com dispositivos DR como proteção dos circuitos 

terminais de iluminação e de Tomadas. 

Os condutores do alimentador geral serão instalados em eletrodutos flexíveis envelopados conforme 

projeto. 

Toda a tubulação elétrica, etc. deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. 

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, 

conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão 

ser removidas antes da colocação da fiação. 

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual 

os condutores possam, a qualquer tempo, serem colocados e desenfiados, sem prejuízo para seu 

isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. Deverão receber envelopamento em concreto 

conforme detalhe em projeto. As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de 

0,5% entre poços de inspeção, para assegurar a drenagem. A face superior dos envelopes de concreto 

deverá ficar no mínimo 500 mm abaixo do nível do solo, ou conforme determinado no projeto. 

Deverão ser seguidas todas as recomendações e cuidados necessários à montagem de tubulações 

descritas nos manuais de instalação dos fabricantes e normas da ABNT. 

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem 

devidamente isolados com fita de auto fusão e fita isolante plástica PIRELLI ou 3M, para cabos de baixa 

tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas. Para a execução dessas emendas deve-se aplicar 

primeiramente a fita de auto fusão, e posteriormente as mesmas deverão ser recobertas com fita isolante 

normal. O isolamento das emendas e derivação deverá ter características, no mínimo, equivalente às dos 

condutores utilizados. 

Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão (sem solda), que 

deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais e conectores serão de cobre de alta condutividade, estanhados e com espessura 

conforme especificações do NEC. Quando necessário deve-se instalar emenda adequada para liga cobre 

– alumínio. 

As luminárias serão instaladas em topo de poste de aço de 10 metros de altura, fixados por encaixe 

e travados por parafuso adequado. Todas as partes metálicas deverão ser aterradas, incluindo postes e 

luminárias. 

Toda luminária deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: nome do 

fabricante, ou marca registrada, tensão de alimentação, potências máximas dos dispositivos que nele 

podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.). 
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As alvenarias serão executadas com blocos estruturais de 9 x 20 x 40 (cm), assentados com 

argamassa de cimento e areia traço 2:1. Os blocos serão preenchidos com concreto de fck≥15 Mpa e com 

brita Nº 0. 

As lajes de tampa, de fundo e cinta de apoio da tampa serão em concreto armado de fck≥15 Mpa. 

As lajes de fundo serão assentadas sobre lastro de concreto simples espessura de 5 cm e as lajes de 

tampa serão assentadas/rejuntadas com emulsão asfáltica de modo a unir as peças: tampa e cinta. Seguir 

detalhe em projeto para confecção da caixa. 

As bases dos postes de aço serão executados em concreto armado de fck≥25 Mpa sobre lastro de 

concreto simples espessura de 5 cm. Deverão ser seguidas todas as orientações do fabricante do poste, 

como: dimensões das bases e chumbadores e outras orientações. Os detalhes em projeto poderão ser 

substituídos, caso o fabricante do poste disponibilize outros detalhes de instalação. OBS: Todos os postes 

de aço serão do tipo flangeado, com base em concreto. 

 

Fonte Interativa Sequencial (foto 16): 

 

Foto 16 – Estado atual as instalações 

A Fonte Interativa baseia-se em implantar Conjuntos de Jatos utilizando sistema Sequencial para 

que os efeitos d’água interajam em grupos de jatos e Iluminação seguindo uma programação pré-definida, 

com o que há de mais moderno no mercado que são os projetores subaquáticos de Led RGB com troca 

de cores automáticas, causando dessa forma grande impacto visual aos visitantes.  

A Fonte Interativa será formada por 28 (vinte e oito) Bicos “Vulcano” Articulados, divididos em três 

grupos sendo:  
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01° Grupo (Extremidades da Fonte) – Composto por 06 (seis) Bicos “Vulcano” Articulados em cada 

lado, totalizando 12 (doze) bicos, com altura fixa de 1,50 metros em parábolas.  

02° Grupo (Parte Intermediária da Fonte) – Composto por 05 (cinco) Bicos “Vulcano” na Vertical em 

cada lado, totalizando 10 (dez) Bicos, com altura fixa de 2,00 metros.  

03° Grupo (Centro da Fonte) – Composto por 06 (seis) Bicos “Vulcano” na Vertical, com altura fixa 

de 2,50 metros.  

Cada Bico será iluminado por 01 (um) Projetor de Luz subaquáticos Led RGB, totalizando 28 (vinte 

e oito) Projetores.  

Os Projetores de luz subaquático Led RGB foram dimensionados para que automaticamente ocorra 

a troca de 07 (sete) cores objetivando um efeito visual de maior impacto, eles trabalham com baixa tensão 

de 12 V e são equipados com lâmpadas Led de 12 W, o que eliminam os riscos de acidentes e economizam 

energia elétrica, além de terem uma vida útil maior, com grande capacidade de iluminação e longo alcance. 

A Fonte Interativa será acionada por um dispositivo automático/eletrônico que controlará os seus 

horários de funcionamento para cada dia da semana com sistema Sequencial onde as evoluções dos 

efeitos de água e luz alternarão conforme programação pré-definida.  

Auxiliares: 

Para o tratamento da água será instalado um conjunto de filtragem, equipado com válvulas em 

termoplástico, garantindo maior qualidade no tratamento da água.  

O Filtro, além de tirar da água as impurezas e sujeiras, executa a aspiração e a filtração de todas as 

partículas em suspensão. Ele movimenta a água, oxigenando-a e evitando que seja contaminada por focos 

de larvas e insetos transmissores de doenças.  

Além do equipamento de filtragem de água, serão instalados dispositivos de retorno de água do filtro, 

dispositivo de aspiração de água do filtro, grelha protetora de sucção de fundo de 150 x 150 mm e Ralos 

de Sucção medindo 200 mm, fabricados em estrutura de latão cromado e aço inox.  

A Fonte Interativa terá uma casa de máquinas subterrânea, onde serão instalados os seus 

equipamentos de pressurização como painéis de comando e demais equipamentos de controle e 

regulagem.  

Um conjunto de válvula controlará o nível mínimo do reservatório na casa de máquinas, mantendo-

os sempre em condições ideais de operação, evitando o desgaste prematuro dos equipamentos.  

Todo o conjunto de jatos e projetores de luz serão controlados por um Painel de Comando 

Eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, disjuntores para proteção 

específica dos motores, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio da porta, contatoras e 

relés térmicos, relé de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em 

gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e 

seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas, filtros, 

projetores de luz subaquáticos, com controle de jatos através de Logo (Controlador lógico programável) 
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contendo chaves seletoras: Manual / Sequencial (as evoluções dos efeitos de água e luz alternarão 

conforme programação pré-definida). 

Equipamentos: 

a) 12 un - Fornecimento de Bico Vulcano Articulado com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" 

e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para 

formação de efeito d'água em parábola (Atingindo altura de 1,50 metros).  

b) 10 un - Fornecimento de Bico Vulcano Articulado com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" 

e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para 

formação de efeito d'água na vertical (Atingindo altura de 2,00 metros).  

c) 06 un - Fornecimento de Bico Vulcano Articulado com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" 

e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para 

formação de efeito d'água na vertical (Atingindo altura de 2,50 metros).  

d) 28 un - Fornecimento de Projetores de luz subaquático tipo Led com 12 watts - 12 volts, fabricado 

em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.  

e) 03 un - Fornecimento de Conjunto moto-bomba, composto por um motor elétrico trifásico, tensão 

nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão 

e pressão adequadas para função.  

f) 03 un - Fornecimento de Bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, motor 

síncrono e blindado monofásico 220 V, IP 68 e classe de isolamento F.  

g) 01 un - Fornecimento de Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas 

seletoras de 06 vias; moto-bomba monofásico, 220/V, com pré-filtro.  

h) 01 un - Fornecimento de Grelhas de sucção protetora, fabricada em estrutura de latão e bronze 

cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para 

proteção do conjunto de moto-bomba, medindo 150x150mm.  

i) 03 un - Fornecimento de Ralo de Sucção protetor, fabricado em estrutura de latão e bronze 

cromados, em formato cilíndrico para proteção dos conjuntos, contra partículas sólidas de granulometria 

superior a 3 mm, medindo 200 mm de diâmetro.  

j) 01 un - Fornecimento de Dispositivo de Regulador de nível, fabricado em termoplástico com 

entrada de 1 1/2”, equipado com filtro e bocal.  

k) 01 un - Fornecimento de Dispositivo de Alimentação, fabricado em termoplástico com entrada de 

1.1/2", equipado com tampa e bocal.  

l) 01 un - Fornecimento de Dispositivo de Retorno, fabricado em termoplástico com entrada de 1.1/2", 

equipado com tampa e bocal.  

m) 01 un - Fornecimento de Dispositivo de Aspiração, fabricado em termoplástico com entrada de 

1.1/2", equipado com tampa e bocal.  
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n) 02 un - Fornecimento Sistema de Ventilação forçada, composto por exaustor elétrico, equipado 

com motor de 1/8 CV com tensão nominal de 220V.  

o) 01 un - Fornecimento de Painel de Comando Eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal de 220 V, 

com grau de proteção IP43, disjuntores para proteção específica dos motores, disjuntor geral com 

dispositivo de segurança para bloqueio da porta, contatoras e relés térmicos, relé de segurança, para 

rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado 

com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos 

tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, com controle de 

jatos através de Logo (Controlador lógico programável) contendo chaves seletoras: Manual / Sequencial 

(as evoluções dos efeitos de água e luz alternarão conforme programação pré-definida).  

Projetos e Supervisão Técnica: 

Os Cálculos, dimensionamentos dos sistemas elétricos, hidráulicos e da casa de máquinas, 

fornecimento de croquis e detalhes para a correta montagem dos equipamentos e sistemas serão de 

responsabilidade do fornecedor da fonte interativa. 

A Supervisão técnica durante toda execução da obra via atendimento telefônico e incluso 01 (uma) 

visita no local para supervisão das instalações hidráulicas, elétricas e regulagem do sistema serão de 

responsabilidade do fornecedor da fonte interativa. 

Os Equipamentos descritos acima serão entregues em 60 (sessenta) dias após aprovação e 

pagamento. 

 Garantias: 

Os equipamentos são garantidos pelo prazo de 12 meses de seu fornecimento, a contar da data de 

entrega/retirada, conforme condições descritas abaixo.  

Constatado defeito, comunicar imediatamente com o fornecedor, onde será dada a orientação de 

como proceder, para avaliação e analise pela equipe técnica a existência da necessidade de reparo do 

equipamento.  

A garantia só terá cobertura para os equipamentos que tenham defeito original de fábrica, e a 

comprovação será feita no momento de realizar o reparo.  

Essa garantia ficará cancelada se os equipamentos vierem receber maus tratos ou sofrer danos 

decorrentes de acidentes ou quaisquer ocorrências imprevisíveis decorrentes de má utilização dos 

equipamentos como:  

 Fornecimento indevido de voltagem.  

 Bombeamento de areia, abrasivos ou corrosivos.  

 Uso inadequado ou negligência do usuário na manutenção.  

 Fenômenos da natureza.  

 Transporte e armazenamentos inadequados.  

 Manutenção em desacordo com as instruções fornecidas no manual de operação.  
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 Bobina do conjunto moto bomba. 

 

Quadros elétrico e de comando: 

Quadro de Comando para iluminação: fabricado em aço 14 USG com pintura eletrostática epóxi na 

cor cinza; dimensões de 600x400x250mm (HxLxP) ou de acordo com a necessidade do fabricante; grau 

de proteção IP65; fecho manopla com lingueta, flange inferior, placa de montagem em chapa de aço 

carbono 12USG pintado na cor laranja; fabricado e fornecido com todos os equipamentos de proteção e 

comando, conforme projeto elétrico.  

Painel de tomadas para uso em eventos: fabricado em chapa de aço 14USG (1,9mm), tratamento 

anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi, placa de montagem na cor laranja, espelho de proteção em 

acrílico transparente, contra porta em aço e fecho com lingueta, porta dianteira com fecho com abertura 

por equipamento adequado e com suporte para diagrama elétrico; grau de proteção IP65; dimensões 

externas (600x800x300 mm) ou de acordo com necessidade do fabricante; fabricado e fornecido com 

todos os equipamentos de proteção. 

Cada abrigo dos quadros elétricos e de comando para iluminação e tomada, a laje deverá ser im-

permeabilizada com argamassa polimérica à 3 demãos cruzadas e instalar grade de proteção, 02 folhas, 

de abrir, confeccionado em cantoneira 1.1/2" x 1/8" (38.10 x 3.18 mm), travamento em barra chata 3/4" x 

1/4" (19.00 x 3.18 mm) e fechamento em tela de arame galvanizada quadrada/ losangular, fio 2,11 mm, 

malha 5x5 cm, gonzo e com porta cadeado.  Dimensão: 2.000 x 1.300 mm (conferir medidas no local de 

cada abrigo). Pintura de estrutura de grade com esmalte sintético, cor PRETO, à duas demãos, inclusive 

fundo anticorrosivo a uma demão. 

Deverá ser executado abrigo com paredes rebocadas lado oposto ao dos medidores, complemento 

de laje e grade de proteção para instalação de quadro de comando de iluminação. 

 

Luminárias: 

As luminárias dos postes de 10 m encontram-se instaladas. 

As luminárias para o campo de areia que serão fixadas nos postes de 12 m serão tipo refletor holofote 

SMD 200 W branco frio IP 66 bivolt. 

Os postes de 1,80 m serão de aço galvanizado tipo ornamental, modelo colonial, com dois braços, 

flangeado, incluindo luminária e lâmpada LED. 

Projetores de embutir no piso, LED 30 W, IP 67, bivolt, dimensões Ø 100 x 150 mm – cor preto a 

serem instaladas no piso do pergolado e letreiro. 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras das luminárias e 

projetores a serem utilizados em prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da aquisição dos mesmos, 

podendo ser danificadas no processo de verificação. As despesas decorrentes de tal providência correrão 

por conta do CONSTRUTOR. 
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Serviços diversos 

Deverá ser fornecido placa de inauguração de obra em alumínio polido, espessura 4 mm, dimensões 

40x50 cm, com gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação em local determinado pela 

fiscalização. 

Após o término da obra ou serviço, o CONSTRUTOR deverá providenciar as ligações definitivas de 

água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, o CONSTRUTOR se obrigará a executar todos os 

retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização. 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, o 

CONSTRUTOR deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições 

detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade 

civil. 

Será desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta toda a área, 

para a sua imediata utilização pela Contratante. 

 


